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Abstrakt	
 

Syftet med denna uppsats är att utföra en jämförande strukturanalys samt utforska 

hjältekaraktärernas motivation och moral i filmerna Star Wars: Episode IV – A New Hope 

samt dess uppföljare Star Wars: Episode VII – The Force Awakens. Metoden som används 

har utformats från Christopher Voglers omarbetade version av Joseph Campbells hjälteresa. 

Resultatet av analysen visar på flera likheter i strukturen av filmerna samt hjältarnas 

motivation och moral. Uppföljaren använder dock en medvetenhet om de liknelser som den 

drar och lyckas därmed skapa en egen unik historia som vävs samman med de redan 

existerande elementen från originalet.  
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	
I en tid när stora franchiser härskar över världens biodukar och 70% av filmerna med störst 

ekonomisk framgång är uppföljare (Follows, 2015), så återvände 2015 en av de största. 

Kulturfenomenet Star Wars började dock långt innan det och har varit en del av popkulturen 

sedan 1977. Filmregissören George Lucas läste Joseph Campbells A Hero with a Thousand 

Faces och tog lärdom av den hjälteresa som Campbell presenterade och blev inspirerad till 

något som skulle kunna bygga en tilltalande grund för en film. Lucas la även till egna inslag 

av sagoberättelser, moderna genreelement och sitt teknikintresse (Brode & Deyneka, 2012, 

s.36). Han såg alltså inte endast ett dramatiskt värde men också en möjlighet till en berättelse 

som skulle tilltala så många som möjligt. 1977 var det premiär för Star Wars, numera Star 

Wars: Episod IV - A New Hope och i denna uppsats A New Hope. Filmen rönte stora 

ekonomiska framgångar och blev det året den näst mest inkomstbringande filmen någonsin 

efter Gone with the Wind (1939) i USA när man räknar med inflation (Boxofficemojo, u.å).  

När A New Hope släpptes hyllades den i en recension av tidskriften Variety som en film 

som ”sveper bort cynismen som på senare år har grumlat koncepten av mod, dedikation och 

heder” (Krämer, 2005, s.89, egen översättning). Författaren Peter Krämer som behandlar 

ämnet Star Wars som kulturfenomen menar att recensenten deklarerar att A New Hope var en 

motreaktion till Hollywoods dåvarande dominerande trender. När Close Encounters of the 

Third Kind (1977) hade premiär senare samma år skrev samma recensent i Variety att den 

saknade den ”värme och mänsklighet” som A New Hope hade (2005, s.90). Denna 

motreaktion och värme som A New Hope då sägs innehålla kommer eventuellt från Campbells 

hjältemyt och mytologi. Den första Star Wars-filmen efterföljdes av två stycken uppföljare 

där George Lucas tog ett steg tillbaka från regirollen och endast skrev manuset. Från det att 

den första uppföljaren släpptes gavs filmerna en episodisk numrering i titlarna. Dessa första 

tre filmer formade det som kallas för ”orginaltrilogin” i Star Wars-sagan och de hyllades 

redan vid sina premiärer och ses numera av kritiker som bland de bästa amerikanska filmerna 

någonsin, där A New Hope har plats 15 på amerikanska filminstitutets topp 100-lista (AFI, 

1998). George Lucas återvände nästan tjugo år senare med ytterligare tre filmer som utspelade 

sig före originaltrilogin. Samtliga filmer i denna prequeltrilogi skrevs och regisserades av 

George Lucas själv. De möttes av starka, oftast positiva reaktioner av fansen som äntligen fått 
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återvända till det universum de vuxit upp med. Dock fick samtliga filmer svaga recensioner 

(Morgernstern, 1999). 

2012 köpte Disney Lucasfilm av George Lucas för 4 miljarder dollar, en stor affär för 

ett köp av en studio som inte producerat en enda film sedan 2005 med den avslutande filmen i 

prequeltrilogin. Samtidigt annonserade Disney planer på att producera en ny film i 

huvudsagan, till en början kallad Episode VII med preliminär premiär 2015. Efter den 

planerades två till filmer i vad som ska forma en ny trilogi, plus flertalet fristående filmer om 

samma universum (BBC News, 2012). 2015 hade Star Wars: Episode VII – The Force 

Awakens (2015) med regi av J.J. Abrams premiär. Recensionerna var positiva och filmen 

klassas som universellt hyllad enligt recensionsinsamlaren Metacritic (Metacritic, u.å). Den 

kom att spela in över 2 miljarder dollar och bli den mest inkomstbringande filmen någonsin i 

USA (Boxofficemojo, u.å). Medan kritikerna och publiken hyllade filmen fanns det en del 

återkommande kritik. Betydelsefulla element från den första filmen som öppningsscenen med 

robotar som bär viktiga meddelanden, stora planetliknande massförstörelsevapen styrda av 

onda nazistliknande karaktärer och huvudkaraktärer bortglömda på ökenplaneter tycktes vara 

väldigt lika den första filmen (Valero, 2016). Diskussioner fördes även om hur denna tredje 

generation av en väldigt populär filmserie ska kunna återanvända element från de tidigare 

filmerna och locka tidigare tittare samtidigt som den ska göra ett eget avtryck med en ny 

historia. En ledarsida i Journal of Popular Culture kallade till och med filmen för en ”reboot” 

i första meningen (Larabee, 2016, s.7), trots att definitionen av reboot egentligen inte passar 

in på The Force Awakens som är en direkt fortsättning på den filmserie den i så fall skulle 

vara en reboot av. Så vad denna kritik grundar sig på och hur det påverkar mottagandet av 

filmen kan då vara intressant. 

 

1.2	Syfte	och	frågeställning	
George Lucas inspiration från The Hero with a Thousand Faces och dess hjälteresa gjorde att 

A New Hope ansågs som något unikt och den följande kritiken mot The Force Awakens om 

det motsatta gör det intressant hur en franchise-film kan fortsätta samt utveckla en välkänd 

historia. Syftet blir därmed att undersöka hur hjälteresan gestaltas tillsammans med hur 

hjältens motivation och moraliska utveckling ser ut i A New Hope och hur dessa element 

förvaltas, speglas och utvecklas i uppföljaren The Force Awakens. Detta kommer att ske 

genom en analys av de båda hjälteresorna samt hjältens moraliska utveckling sida vid sida för 

att sedan diskutera hur filmerna i slutändan måste belöna tittaren och publiken på olika sätt. 
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1.3	Teori	
The Hero with a Thousand Faces är Joseph Campbells mytologibibel från 1949. Campbell 

presenterar sin mytologiteori med en sammanfattning av det han ger namnet hjälteresan eller 

monomyten, som illustreras av en sluten cirkel i tre akter av det han kallar för separation – 

initiering – återvändo. Han beskriver hjälteresan så här: 

”En hjälte ger sig av från den vanliga världen till en plats av 

övernaturlig storslagenhet: fantastiska krafter träffas där på och en 

avgörande vinst sker: hjälten återvänder från detta mystiska äventyr 

med krafter att ge sin gemene man.” (Campbell, 1949, s.30, egen 

översättning) 

Campbells bok är hans presentation över hur hjälteresan består av samma historia som 

medvetet eller omedvetet uppstår om och om igen i oändligt många variationer, ett mönster 

som uppkommer i alla kulturer och i alla tider. Boken och hans bidrag var alltså att för första 

gången belysa och sätta dessa mönster i ett system (Vogler, 2007, s.4). Det är från dessa 

mönster som George Lucas blev inspirerad till Star Wars. 

Från Joseph Campbells mytologiforskning och dess hjälteresa grundar Christopher 

Vogler sin bok The Writers Journey. Vogler är en manuskonsult som genom sitt tidiga 

intresse för Campbell och psykologen Carl Jungs teorier kring den återkommande mänskliga 

arketypen (2007, s.4) skapade en manusinriktad omarbetning av Campbells berättelsestruktur 

(2007, s.xiii). Ursprunget av teorin är alltså Campbell men det är Voglers omarbetning av 

resan som lägger grunden för analysen i denna uppsats. Hjälteresan erbjuder som för 

Campbell även för Vogler en modell som kan styra livet och som ger berättarkonsten en serie 

principer att efterfölja. Han betonar att hjälteresan ska ses som en formel och inte en mall 

(2007, s.xvii) och den ska användas som referens och inspiration blandat med egna idéer. 

Stegen i hjälteresan är därmed även inte låsta i samma efterföljd i varje iteration utan kan 

skiftas runt utan att tappa sin effektivitet (2007, s.19). Det är alltså i skillnaderna mellan olika 

hjälteresor som unika historier formas i samklang med denna modell. För syftet med 

uppsatsen blir denna betoning från Vogler att inte se hjälteresan som en mall viktig. Ifall 

filmerna visar sig ha liknande följd av stegen i hjälteresan kan det då påverka uppfattningen 

av filmerna. 

Om genus skriver Vogler att han har bemött ämnet och skillnaderna i sin forskning och 

anser att hjälteresan inte skiljer sig åt beroende på genus, men lägger även till att det är en 

åsikt som han har som man. Ytterligare kritik kan riktas mot forskning kring hjälteresan som 
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enligt Vogler kan luta mot maskulina drag, eftersom de flesta forskarna kring ämnet är män 

(2007, s.xxi). För denna uppsats behandlar jag inte genus men har likt Vogler stött på boken 

The Heroine’s Journey av Maureen Murdock som behandlar skillnaderna kring den kvinnliga 

hjälten. Ytterligare forskning med en jämförelse mellan hjältarna Rey och Luke skulle med 

hjälp av den boken vara väldigt intressant. 

Hjälteresan beskriver Vogler i tolv steg som han har adapterat från Joseph Campbells 

större antal steg för att bättre tjäna syftet gällande tematik och strukturen som finns i filmer. 

Dessa tolv steg passar in i en treaktsstruktur (2007, s.5). Det är dessa tolv steg som kommer 

lägga grunden för metoden i denna uppsats. Här följer en komprimerad beskrivning av alla 

dessa steg, min benämning av stegen är markerade med kursiv stil här och i resten av texten. I 

den vanliga världen introduceras berättelsens hjältekaraktär och publiken lär känna denne och 

den värld den är van vid (för att bättre förstå kontrasten i den speciella världen). Hjälten får en 

kallelse till äventyret när ett problem uppstår eller en utmaning ges och med denna kallelse 

klargörs det som står att vinna eller förlora ifall uppdraget misslyckas. Hjälten är oftast 

motvillig till äventyret och en vägran till kallelse sker. Denna vägran handlar i grunden om en 

rädsla för det okända hos hjälten och det kommer krävas ytterligare motivation för att förmå 

denne att gå vidare. Relationen mellan hjälten och mentorn är ett vanligt tema inom mytologi 

med mycket symbolism om bandet mellan föräldrar och barn, lärare och student och i mötet 

med mentorn förbereds hjälten att möta det okända. Hjälten som nu är nu redo eller inte, har 

inte längre något val går därmed på att hantera problemet och tar steget över tröskeln till den 

okända, speciella världen. Här sker aktbytet från akt ett till akt två. I början av akt två utsätts 

hjälten för tester och lär sig de nya reglerna i den okända världen, han skaffar bekantskaper, 

nya vänner och lär sig hur de hanterar den okända världen och han stöter även på fiender. 

Hjälten förbereder sig och närmar sig den innersta grottan, den farligaste platsen i den 

okända världen där ofta den stora fienden finns. Där utsätts hjälten för prövningen där allt 

ställs på sin spets och fienden konfronteras och övervinns. Den viktigaste förändringen sker 

däremot hos hjälten, något som grundar sig i magin hos hjältemyten, hjälten måste dö eller 

verka dö för att förändras och senare återuppstå. Hotet är nu avvärjt och hjälten kan få 

belöningen som han gav sig ut för att finna. På vägen tillbaka sker aktbytet från två till tre, där 

möter hjälten konsekvenser från prövningen och jagas av onda krafter som reagerat på att han 

tagit belöningen. Hjälten tar här beslutet att återvända till den vanliga världen och den 

speciella världen måste lämnas. En andra och sista prövning sker där det hjälten lärt sig från 

den första prövningen sätts på prov, här återuppstår hjälten och förändras för alltid. Hjälten 
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återvänder till den vanliga världen och har lärt sig något eller har med sig en skatt eller elixir 

som kan hjälpa andra (Vogler, 2007, s.10-18). 

För att en hjälte ska accepteras och gillas av publiken måste goda moraliska värderingar 

etableras teoretiserar Dolf Zillmann. Hans ”affective disposition theory” ADT (Bruun-Vaage, 

2015, s.9), bygger i grunden på att en tittare genom att observera en karaktärs moral blir 

antingen mer eller mindre välvilligt inställd till denne. Denna inställning avgör också tittarens 

emotionella reaktion vid prövningar av karaktären. Ifall en väl omtyckt karaktär misslyckas, 

eller en illa omtyckt karaktär lyckas så ogillar tittaren historien. Bäst gillar tittaren när den 

omtyckta karaktären lyckas och motparten får ett rättfärdigt straff (Bruun-Vaage, 2015, s.9), 

Joseph H. Kupfer stämmer in i detta och säger att vi som människor dras till frågor kring 

moral och dygder eftersom vi ofta påverkas både gott och ont av andra personers moral (1999, 

s.25). Hur karaktärens moral cementeras och prövas genom loppet av ett narrativ kan påverka 

publiken och tittarens reaktion till berättelsen, positivt eller negativt. Kupfer presenterar även 

sin egna användbara dygdteori baserad på Aristoteles filosofi som betonar vikten och 

lockelsen av goda dygder. Detta kan då bidra till en filmkaraktärs dragningskraft hos en 

publik. Kupfer säger att moraliska dygder består av två nivåer som tillsammans hjälper oss att 

utföra det som vi tror är rätt. Dessa två är väsentliga dygder som är själva motivationen, samt 

exekutiva dygder som påverkar vår yttre handling och handlingskraft till handlingen. De 

väsentliga som motiverar är omtanke, generositet, lojalitet, rättvisa och ödmjukhet. De 

exekutiva som ger medel att verkställa är mod, beslutsamhet, tålamod och 

uppfinningsrikedom. (1999, s.25).  

Från detta kan det skapas en modell som motsvarar en karaktärsanalys där motivationen 

i den väsentliga moralen och handlingsmoralen kan spåras hos hjälten under hjälteresan. 

Baserat på min uppfattning av en hjältes drivkrafter och vad som ofta utgör godheten hos 

hjältar jag gillar som Harry Potter, John McClane och Max Rockatansky, finner jag några som 

speciellt utpräglade. Dessa är motivationen från omtanke och lojalitet och verkställandet 

genom mod. Vogler säger att hjältens moraliska värderingar kan sättas på prov. I prövningen i 

slutet av hjälteresan kan hjälten tvingas göra ett val som visar en utveckling av moralen 

(2007, s.201). Denna moraliska utveckling kan vara ett inre moraliskt dilemma hos hjälten 

som etableras i den vanliga världen som måste utforskas och lösas genom berättelsen. 

Lösningen av moralen är då väldigt belönande för publiken (2007, s.89). 
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1.4	Tidigare	forskning.		
Eftersom A New Hope cementerats i filmhistorien som en hörnsten i science fiction-genren 

existerar det en hel del forskning och analyser kring filmen. Särskilt relevant för denna 

uppsats är A New Hope i relation till The Hero with a Thousand Faces och hjälteresan. Leah 

Deyneka kartlägger Campbells hjälteresa i relation till A New Hope i Myth, Media, and 

Culture in Star Wars. Hon använder sig av hela originaltrilogin genom att placera ut 

Campbells hela cirkel av separation, initiering och återvändo över den överlappande sagan där 

Luke Skywalkers hela resa med prövningar, äventyr, kärlek, fara och förändring enligt 

mytologiska aspekter passar in. Det hon kommer fram till är att George Lucas historia är en 

utmärkt modernisering av Joseph Campbells mytologi och att filmkonsten i sig kanske är den 

bästa kontemporära gestaltningsformen för berättelser om mänskligheten genom fiktion 

(Brode&Deyneka, 2012, s.46). Min egna uppfattning är att även enbart A New Hope i sig 

innefattar hela resan. George Lucas hade inga förväntningar på att få göra en uppföljare när 

han gjorde första filmen. Det var alltså ingen utlagd plan med en berättelse över en trilogi 

enligt hjälteresan.  

Christopher Voglers The Writers Journey behandlar även A New Hope i relation till 

hjälteresan och dessa exempel måste jag ta ställning till i min analys. Han säger att hans 

anledning till att forska i Campbells hjälteresa var en reaktion på A New Hopes stora antal 

återkommande biobesökare som var sammanlänkat med de mönster som Campbells myter 

besitter (1999, s.xxviii). Han använder även filmen som definition för hjälteresans steg, som 

Lukes prövning i hjärtat av Dödstjärnan (1999, s.161). Utöver den kompletta hjälteresan i A 

New Hope så skriver även Vogler precis som Deyneka om en övergripande hjälteresa genom 

samtliga tre filmer i originaltrilogin. Han tar där upp Lukes återuppståndelse i den tredje och 

sista filmen, Star Wars - Return of the Jedi (1983) (1999, s.288). Detta är dock utanför syftet 

för denna uppsats men med det visar att hjälteresan och myterna i den går att spåra i flera 

berättelser och flera gånger om. 

Om hjältens moral samt motivation genomförde Kira-Anne Pelican en studie där 

deltagare fick bedöma intensiteten i hjältars motivation genom hur mycket hjälten spenderade 

sin tid, sina pengar eller andra resurser för att nå ett mål. Deltagarna uppmanades att 

observera karaktärens beteende och dialog för att undvika subjektiva observationer. Ett 

resultat av denna undersökning var att de filmer som fått stort ekonomiskt genomslag i USA 

och Kina ofta innehöll hjältar som är impulsiva, omtänksamma och gärna antar en fysisk 

utmaning (Pelican, 2016, s.340). Dessa aspekter kan alltså visa på vad tittare gillar hos hjältar. 
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1.5	Metod	
Hjälteresan i Star Wars: Episode IV – A New Hope (ANH) och Star Wars: Episode VII – The 

Force Awakens (TFA)1 ska jämföras i denna uppsats. Jag gör ett val genom att avgränsa mig 

till ANH och TFA eftersom det är dessa som jämförs av kritiker. Star Wars-universumet består 

även i nuläget av åtta filmer och två tv-serier vilket är för mycket material för att på ett 

relevant till min problemställning och hanterbart vis analysera i denna text.  

Teorin grundas i Christopher Voglers vidareutveckling av Joseph Campbells hjälteresa. 

Medan Campbells teori ligger bakom det mesta som Vogler skriver så kommer Voglers 

förklaringar av stegen och begreppen användas då hans modell är särskilt hjälpsam eftersom 

den utformats just för filmstruktur. Innehållet av denna text blir alltså en analys av hjälteresan 

och hjältarnas moraliska utveckling i den. Hjälteresans tolv steg (från Vogler) lägger grunden 

för analysen, men för att inte dela upp filmernas narrativ och händelseförlopp genom att 

analysera stegen var för sig under egna rubriker kommer analysen istället följa hjälteresan i 

tre kapitel (akter), med tre delar i varje kapitel där varje films respektive akt analyseras var för 

sig följt av en kort redogörelse över aktens största skillnader och likheter. I dessa delar 

kommer de tolv stegen som förekommer i vardera hjälteresa vävas in, benämningen för stegen 

lyfts fram genom kursiv stil så att det finns en tydlighet gällande vad det är ett steg som 

diskuteras (se bilaga 1.1 för samtliga tolv steg och deras vanliga placering enligt Vogler).  

Eftersom analysstrukturen ger upphov till en särskild läsordning kommer jämförelsen 

mellan de två filmerna endast kunna ske bakåt, alltså kommer jämförelser först när ett element 

redan har presenterats och sedan uppstår igen och först då kan analyseras. Detta betyder att 

aktdelarna rörande ANH blir teoritunga medan de om TFA innehåller mest jämförelse. Denna 

begränsande läsordning tjänar dock syftet eftersom det är i den ordningen som tittare har sett 

och reagerat på de båda filmerna. ANH har setts som originalet före TFA, detta betyder att det 

hos läsaren samt tittaren finns en medvetenhet om vad som kom först.  

I varje del spåras och analyseras hjältens motivation och handlingsbaserade moral 

utifrån de som jag valt i teoridelen, lojalitet och omtanke genom mod. Genom att spåra dessa 

aspekter kan ytterligare analys av hjälteresan ske. Eftersom berättarstilen i båda filmerna ej 

ger mig en metod för att direkt läsa karaktärernas tankar genom till exempel berättarröster 

behöver jag som i Pelicans undersökning tolka detta genom karaktärernas tal och handling. 

Filmernas bildspråk genom klipp och rörelse kan dock ge fingervisningar för karaktärers 

tankar.  

																																																													
1 Hädanefter benämner jag dessa filmer med dessa förkortningar. 
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2.	AKT	1	

2.1	A	New	Hope	
Luke Skywalker, huvudkaraktären i ANH är en ung man som introduceras när han 

tillsammans med Owen Lars köper robotarna C3PO och R2D2 av kringresande Jawavarelser. 

Luke bor tillsammans med sina fosterföräldrar Owen och hans fru Beru i deras farm på 

Tatooine. Världen de bor i kommer med existerande vanor och detta mötet med Jawas är ett 

återkommande tillfälle för dem att laga eller fylla på sin arbetskraft av robotar som finns på 

farmen. Rummet som fungerar som en verkstad där Luke underhåller robotarna känns ingrott 

med smuts och olja. Detta är Luke Skywalkers vanliga värld. Dessa scener används för att 

bygga upp en representation av den värld och vardag som Luke är van. Kontrasten under 

senare steg av hjälteresan förstärks då av hur denna värld framställs.  

Som karaktär etableras Luke direkt med moraliska värderingar av respekt och lojalitet 

till Owen och Beru. Han säger emot på ett pubertalt vis när Owen ger honom en syssla men 

han ger han med sig. Hans pubertala utbrott får honom att likna en vanlig tonåring och det 

förmänskligar honom. Lojaliteten mot fosterföräldrarna grundas i en skuld till dem för att de 

tagit hand om honom även fast han inte är deras egna son, i utbyte mot att han hjälper till med 

arbetet. Lukes ambitioner och mål visas även när han uttrycker frustration över att hans 

vänner har lämnat planeten och anslutit sig till Rebellerna som kämpar mot det onda 

Rymdimperiet. Han känner sig ensam och övergiven. Beru tar hans sida och hon uttrycker 

sympati över hur han känner sig när hans vänner har lämnat honom. Owen och Beru verkar 

medvetna om Lukes motivation och lite handfallna i sin förmåga att hindra honom från att 

följa sitt öde. Hos hjältar i sagoberättelser är avsaknaden av något viktigt som till exempel en 

familj ett återkommande element som enligt Vogler skapar sympati hos publiken för hjälten, 

detta skapar även en motivation hos hjälten att bli hel (2007, s.91). Lukes ensamhet och 

avsaknad av tillhörighet till vänner och en riktig familj är något som hjälper publiken att 

känna sympati för honom.   

Luke visar upp en teknisk skicklighet när han reparerar och underhåller robotarna, en 

tydlig karaktärsegenskap som kommer hjälpa honom många gånger i framtiden. Han öppnar 

även upp sig för C3PO och R2D2 och beklagar sin situation där han känner sig isolerad långt 

ifrån alla äventyr ute i galaxen. Han är omtänksam och vänligt inställd till robotarna när han 

samtalar med dem, något som Owen inte är. Att Luke faktiskt öppnar upp sig för robotar som 

endast har programmerade personligheter visar på en väldig ensamhet hos honom, han har 

inga mänskliga nära relationer och får istället vända sig till en artificiell sådan. Efter att hans 
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vänner en efter en har lämnat planeten så är robotarna de enda han kan vara öppen 

tillsammans med. Så det blir ett uttryck för hans frustration kring situationen.  

Kallelsen till äventyret anländer när han får meddelandet som R2D2 bär med sig ämnat 

till Obi-Wan Kenobi som Prinsessan Leia skickat. Kallelsen som här är ordagrann bidrar till 

en tydlighet för publiken att förstå vad som står på spel. Lukes omtanke för prinsessan och 

längtan efter omväxling och äventyr får honom att vilja skrida till handling och finna Obi-

Wan. Återhållsamheten som Luke visar under kallelsen gestaltas av hans tveksamhet till 

äventyret på grund av det uttryckliga förbjudet att lämna farmen som han fått av Owen. Hans 

vägran härstammar ifrån den inre motivationen av omtanken av prinsessan som driver honom 

mot att acceptera äventyret, men lojaliteten till fosterföräldrarna är även den så stark och han 

vill inte gå emot deras vilja. som enligt Vogler en av de vanligaste formerna av vägran, precis 

som Luke säger hjälten här att den gärna skulle ge sig av om det inte vore för en mängd 

existerande uppgifter (2007, s.108). 

All Lukes frustration kulminerar i en symbolisk tillika ikonisk scen som täcker alla 

element av hans frustration. Där observerar Luke solnedgången av två solar helt ensam, den 

enda levande varelsen på denna till synes ödsliga planet. John Williams orkestermusik når sitt 

crescendo och synen av den onaturliga solnedgången för publiken påminner om vad denna 

värld innehåller som tittaren samt Luke ännu ej fått ta del av. Där ute finns en helhet som han 

vill uppnå och som publiken vill se honom uppnå. Luke Skywalkers två moraliska dygder 

vänds alltså här emot varandra. Det kan sägas att det faktiskt krävs en hel del mod av Luke för 

att faktiskt skjuta undan sin egna vilja och istället stanna kvar, ett mod att välja andra före sig 

själv. 

Lukes ovilja att acceptera äventyret skjuts snabbt åt sidan när R2D2 flyr för att hitta 

Obi-Wan. Lukes motivation ligger däremot rätt och är oföränderlig för han ämnar bara att 

hämta R2D2 för att göra Owen till lags och själv inte bli beskylld för att ha tappat bort 

roboten. Lukes handlingar här är intressanta då han till en början varit upprymd över 

möjligheten till det bakomliggande storslagna äventyret för att han där funnit sin motivation 

genom sin omtanke till prinsessan och Rebellerna, driven av sitt mod. Nu är han motvillig till 

att ens hämta tillbaka roboten eftersom han ser det som en ansträngning samt syssla för Owen. 

Hans anledning till att hämta hem R2D2 grundas alltså av en dolsk undertanke om 

möjligheten till att detta utvecklar sig till ett stort äventyr vilket det även gör. 

Lukes hjälteresa tar fart när de möter Obi-Wan Kenobi som räddar dem ur en farlig 

situation där Luke blivit överrumplad. I mötet med mentorn får Luke reda på mer om vad som 

hänt med hans far och att denne en gång varit en jedikrigare, en uråldrig order som kämpade 
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mot det onda med hjälp av ett övernaturligt fenomen kallat för Kraften. Obi-Wan som 

omtalats som en trollkarl tidigare av Owen fyller arketypen som mentor väl sett till utseende 

som Christopher Vogler beskriver som en skäggig gammal man med magiska krafter (2007, 

s.12), här är krafterna hans skicklighet att avvärja den tidigare faran men allra viktigast hans 

kunskap om Kraften. Från Obi-Wan får Luke sin faders lasersvärd som en gåva. Gåvor är 

även vanligt att få av mentorn menar Vogler (2007, s.41), i detta fallet ett sätt att hjälpa 

hjälten i de kommande farorna. Lasersvärdet blir inte endast ett vapen mot kommande faror 

för Luke utan symboliserar även två saker, det är det en symbol för en stark koppling till 

Kraften men även en betydande artefakt från en far som han vet ytterst lite om. Han får höra 

om faderns nobla roll som jedikrigare och får ärva hans vapen och inser det som står på spel 

ute i galaxen, detta skrämmer honom för det blir en bekräftelse för Luke själv om att han 

alltid varit ämnad för större ting. Det kommer som en chock att få höra att de legender som 

man hört talas om under sin uppväxt faktiskt har en direkt koppling till honom själv. Så när 

denna drömska ambition faktiskt får reell möjlighet att inträffa är det inte konstigt att Luke 

reagerar med rädsla och förnekelse på grund av hans sviktande självförtroende.  

Luke får därmed en andra kallelse till äventyret när Obi-Wan ber om hans hjälp att ta 

med R2D2 till Rebellerna. Denna kallelse är en upptrappning av den första och Luke får 

faktiskt en andra chans att överväga äventyret utan konsekvenser, för fortfarande kan han ta 

med sig R2D2 hem till Owen och skjuta undan äventyret. Rädd för vikten av uppdraget att 

rädda Rebellerna, sin egna drömska ambition, sin uppenbara koppling till Kraften och 

jediordern och uppskrämd av sitt första äventyr som gick väldigt fel sviker hans mod honom 

och han vägrar kallelsen ännu en gång. Han motiverar sig med att han inte har något att göra 

med Rebellerna eftersom Rymdimperiet inte har gjort honom någonting, han faller tillbaka 

mot sin lojalitet till Owen och Beru och återvänder hem till dem, fast denna gång som 

undanflykt. Obi-Wan låter Luke lämna honom, kanske medveten om vad som kommer ske för 

likt Owen och Beru vid middagen är även han medveten om ödet som väntar. Lukes rädsla 

här i första steget ska komma att kontrastera starkt mot hans mod under senare steg, det gör 

att hans moraliska dilemman som här upplevs genom lojaliteten till fosterföräldrarna är en 

stark karaktärssvaghet, särskilt när han använder det som undanflykt. Vogler säger att fortsatt 

vägran till kallelsen kan leda till en tragedi (2007, s.109). När Luke kommer tillbaka till 

fosterföräldrarna finner han dem mördade och hemmet nedbränt av Rymdimperiet och 

tragedin är fullbordad. Banden som har hållit honom tillbaka är nu klippta, motivationen för 

honom som uttryckt att han inte har med upproret att göra är borta, nu är det personligt. 

Tillsammans med Obi-Wan, C3PO och R2D2 tar de steget över tröskeln in i den okända 
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världen. Detta i form av den osäkra rymdhamnen Mos Eisley som Luke aldrig besökt och som 

enligt Obi-Wan är fylld med fara, men Luke behåller sitt mod för tillsammans med sin mentor 

är han stark.  

 

2.2	The	Force	Awakens	
Den första repliken i TFA är ”Detta är början till att ställa allt till rätta igen” (TFA 00:03:01, 

min översättning). Detta är en replik med två betydelser, en för filmens handling och en för 

tittaren; nu börjar en historia som ska styra in Star Wars på rätt spår igen efter snedstegen med 

prequeltrilogin. Redan i första scenen lämnas ett viktigt objekt, kallelsen till äventyret, för 

Motståndsrörelsens (i filmens handling en utveckling från Rebellerna) framgång över till en 

robot. Här i form av en karta till Luke Skywalker som varit försvunnen i många år, kartan 

överlämnas till BB-8 av Poe Dameron, istället för ritningar över Dödstjärnan från Prinsessan 

Leia till R2D2. Hela detta handlingsförloppet känns bekant sedan tidigare. Likheterna 

fortsätter när byn, likt Leias skepp i ANH blir överfallen och Poe tillfångatas. Här är det Den 

Första Ordern vars modus operandi bygger vidare på Rymdimperiet, under ledning av den 

maskförsedda, kraftanvändande Kylo Ren, son till Leia och Han Solo, som medvetet försöker 

föreställa sin morfar Darth Vader. Likheten mellan de två skurkarna i de olika filmerna vävs 

här alltså in i filmens handling och förklaras däri med Kylo Rens besatthet med sin morfar. 

Dock sker denna förklaring först senare.  

Knappt fem minuter in i filmen har redan flera av dessa kraftiga likheter uppstått och 

dessa hänger egentligen inte ihop med hjälteresan i sig utan är element i kallelsen till 

äventyret och hotet som måste övervinnas. Dessa element skulle alltså kunna bytas ut och 

ändå leda mot ett likvärdigt mål. Ordern som fortsätter Rymdimperiets arbete är en säker och 

logisk fortsättning, särskilt när huvudskurken etableras som en medveten kopia av Vader. 

Medvetenhet blir nyckelordet här, för inte endast är regissören tillika manusförfattaren J.J. 

Abrams medveten om likheterna i öppningsscenen utan dessa likheter valdes i själva verket ut 

för att starkare sammanlänka filmen med ANH (McMillan, 2016), inte uteslutande 

handlingsmässigt utan även kvalitetsmässigt. Abrams kallar detta att ”gå bakåt för att kunna 

gå framåt” (McMillan, 2016, egen översättning). Tillsammans med första repliken blir detta 

uttalandet som en spark mot prequeltrilogin, för här går Abrams tillbaka till originaltrilogin 

för att hämta inspiration för att vidare berätta sin egna historia och ignorerar prequeltrilogin.  

Vad J.J. Abrams menar med att gå framåt blir direkt tydligare under attacken på byn när 

fokus faller på en av Stormtroopersoldaterna och hans stupade vän. Vännen drar ömt sin hand 
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över soldatens mask och lämnar ränder av blod efter sig. Oväntat faller ljudet av striden bort 

och kameran reser sig tillsammans med soldaten och publiken kliver in i hans känslorymd. 

Soldatens chock och vidare vägran att delta i slakten av byborna vänder på tittarens 

förväntningar på hur scenen ska fortlöpa. För detta är nytt för Star Wars, dessa 

Stormtroopersoldater har genomgående i samtliga filmer aldrig tilldelats något mer än en ytlig 

personlighet. Så när filmen då bryter diskursen som alltid målat Stormtroopers som onda 

hejdukar gör den en kraftig sväng till det unika. Kylo Ren betraktar soldaten för han verkar ha 

känt något, en form av skälvning i Kraften. Kraften är alltid mystisk med svårdefinierade 

egenskaper, men denna skälvning kan här peka på den stora roll soldaten ska komma att 

spela. Detta val som soldaten gör här som kommer få honom att bryta upp med Första Ordern 

kräver mycket mod. Hans moraliska konflikt mellan lojaliteten mot Ordern som bryts när 

hans vän dör och omtanken om de byborna som massakreras är kraftig. Kraften som soldaten 

skickar ut är därmed en av stor intern konflikt. Den bär även ett sorts metabudskap för 

publiken, Kylo Rens bekräftelse av soldaten visar på att detta är en karaktär att lägga märke 

till.  

Finn, tidigare soldat i ordern tar av sig sin hjälm och visar ett skakat, känslofyllt 

mänskligt ansikte, namnet tilldelas han av Poe som han fritar i en spegling av Lukes 

fritagning av Leia i ANH. Finn är nu driven av ett nyfunnet moraliskt mod samt motivation. 

Hans lojalitet till Ordern är bruten av omtanken till offren under attacken och omdirigerad till 

självbevarelsedrift. Han får kallelsen till äventyret när han får veta vad BB-8 innehåller. Att 

hjälpa Motståndsrörelsen är dock inte hans fokus utan han vill ta sig så långt ifrån konflikten 

som möjligt. Han vägrar kallelsen och de kraschar på planeten Jakku som de precis lämnat 

och Poe till synes dör. Därmed är soldaten nu en karaktär att räkna med som styrs helt av sin 

moral och ska komma att bli en av filmens två huvudkaraktärer. 

Filmens andra huvudkaraktär Rey är en ung kvinna som introduceras när hon rotar runt 

i ett kraschat och förfallet rymdskepp efter delar att sälja. Följande scener är fyllda av 

karaktärsgrundande innehåll i hennes vanliga värld, scenerna utvecklas så att tittaren ska 

förstå hennes egenskaper och motivation. Hon visar stor skicklighet när hon navigerar 

skeppet. Under hennes arbete används stora ödsliga bilder där hon inte integrerar med någon 

utan fokuserat fortsätter med sitt arbete. Hon observerar sorgset en äldre kvinna som utför 

samma arbete, detta blir en påminnelse om hennes framtid om hon fortsätter på samma bana. I 

hennes bostad ristar hon in markeringar i väggen för varje dag som går, hela väggen är täckt 

av de. Trots hennes frihet att röra sig över stora sträckor så är planeten hennes fängelse och 

hon räknar dygnen som en symbol för sin längtan att ta sig därifrån, symbolen visar även att 
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hon förväntar sig att hennes tid på planeten är ändlig. Genomgående förtydligas det alltså att 

hon är ensam och likt Luke har hon en känsla av att hon inte hör hemma där och drömmer om 

världen utanför. Att redovisa avsaknaden av något hos karaktären skapar precis som för Luke 

en känsla av sympati hos publiken (Vogler, 2007, s.91). I denna scen sker en reflektion av den 

ikoniska scenen i ANH när Luke tittar på den dubbla solnedgången då Rey tar på sig en hjälm 

från en rymddräkt och observerar ett rymdskepp som klättrar mot skyn och världen utanför. 

För henne är den världen fortfarande utom räckhåll. Scenen innehåller likadan betydelse för 

både Luke, Rey och publiken. Senare i filmen under hennes vägran till kallelsen kommer det 

fram att hon blivit undangömd på planeten av sin familj och har väntat där sedan dess. Hon är 

alltså medveten om sitt utanförskap, och att det när som helst kan komma någon för att hämta 

henne.  

Omedelbart efteråt anländer kallelsen till äventyret i form av BB-8 som behöver hjälp. 

Likheten mellan BB-8 och R2D2 fortsätter här då hjälten i båda berättelserna kommer över 

roboten som innehåller kallelsen till äventyret på en ökenplanet. Rey, som är ensam lik Luke 

med en godhjärtad inställning till robotar och sämre ställda hjälper BB-8 och öppnar upp sig 

för honom utan fördomar. BB-8 tar alltså precis som C3PO och R2D2 formen av en sorts 

publiksurrogat som Rey uttryckligen kan förklara sin motivation för. Hennes omtänksamhet 

driver henne och hon fattar tycke för roboten av två anledningar. BB-8s karaktär och 

personlighet är tydlig genom robotens ljudeffekter som är snarlika en katts purrande, 

utseendemässigt har BB-8 även något som liknar ett stort öga, som ett barns uppspärrade öga 

som ger honom ett gulligt utseende. Jag ger roboten själv ett personligt pronomen eftersom 

den särpräglade karaktären är så framträdande. Han är även likt Rey övergiven och vilsen och 

hans väntan på Poe Dameron resonerar hos Rey. En stark omtanke och nu även lojalitet till att 

hjälpa honom med sitt uppdrag ger henne mod och hon nekar både att sälja honom och lyckas 

med sin stridsskicklighet avvärja ett försök att stjäla honom. Jämfört med Luke är hon på 

grund av sin hårda och ensamma uppväxt betydligt skickligare i strid och detta som är den 

första fysiska faran för henne klarar hon av bra medan Luke blev räddad av Obi-Wan i både 

barscenen och när han letade efter R2D2.  

Finn vandrar in i det som för honom är den okända världen när han kommer till byn där 

Rey befinner sig. Trots att filmen ännu inte har tagit steget till andra akten innehåller denna 

scen hjälteresans okända värld för Finn med allierade i form av Rey och BB-8 och fiender 

som jagar honom. Rey finner själv en fiende i Ordern när den stämplar henne som en allierad 

med Finn, fastän hon fortfarande befinner sig i den vanliga världen och inte har tagit steget 

över tröskeln. Äventyret har nu kommit till henne och det förvandlar byn som hon alltid känt 
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till något okänt och farligt. Hon är ilsken över att Finn bär Poes jacka som identifieras av BB-

8. Jackan är till synes stulen av BB-8s familj. Hon fascineras av Finns mystiska karaktär och 

hans påstådda kopplingar till Motståndsrörelsen, detta är det närmsta hon har kommit den 

yttre och okända världen. Precis som Lukes drömmar om att ansluta sig till Rebellerna 

hamnar hon väldigt nära de legender som hon hört så mycket om och hennes ambitioner har 

nu en chans att förverkligas. Budskapet om Poes död påverkar roboten och därmed henne, för 

nu har BB-8s familj till synes gått bort vilket skapar medlidande hos henne. Reys hem blir 

som Lukes hem förstört av Stormtroopers. Om och om igen påpekas Reys självständighet i 

denna scenen när Finn försöker hålla hennes hand när de flyr soldaterna och hon säger ”Jag 

vet hur man springer utan att du håller min hand” (TFA 00:30:10, egen översättning). De 

måste tillsammans fly i skeppet Millenium Falcon från planeten från Stormtroopers, precis 

som Luke, och tar steget över tröskeln till den för Rey riktigt okända världen. Både Rey och 

Luke skickas iväg ut i galaxen utan hem och på så vis sökandes efter en sorts ny fosterfamilj 

och sitt egna öde. 

 

2.3	En	saknad	familj,	ensamhet	och	längtan.	
Lukes hjälteresa får en motiverad start då han själv är medveten om vem roboten söker och 

även är villig till ett äventyr. Rey erbjuder däremot sig först endast att hjälpa hennes robot in 

till samhället efterföljande dag. Luke möter sin mentor i akt ett och får redan innan äventyret 

börjat reda på dess omfattning och sin inblandning. Rey möter sin mentor i akt två. Det bidrar 

till hennes motvillighet till att acceptera äventyret som genomgående är mycket svårare för 

henne. Både Luke och Rey får sina tillhåll förstörda av Stormtroopers, vilket klipper bägges 

band till platsen och gör det stora steget ut i rymden lättare för dem.  

Finn är det stora undantaget för TFA. Han etableras tidigt som en huvudkaraktär med 

stor moralisk konflikt mellan det goda och det onda. Hans hjälteresa startar explosivt med 

flykten från Första Ordern, där hans fritagande av Poe efterliknar Lukes fritagande av Leia. 

Medan resten av hans karaktärsark behåller vissa av stegen i hjälteresan kan han egentligen 

ses som en hjälte utanför den huvudsakliga hjälteresan i denna historia eftersom fokus för 

berättelsen är på Rey. Han hjälper dock till att sätta igång Reys resa. Moraliskt så har Luke 

och Rey liknande värderingar. Lojaliteten till familjen är för dem den absolut största 

anledningen till att vägra kallelsen. De visar god omtanke till robotar. Kunskapsmässigt är de 

också lika, båda är duktiga piloter och bra mekaniker. Rey visar dock mycket mer 

stridsskicklighet än Luke och större självständighet. 
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3.	AKT	2	

3.1	A	New	Hope	
Luke och Obi-Wan befinner sig i Mos Eisley som är den okända världen, åtminstone för 

Luke. De stöter snabbt på flera av denna världs beståndsdelar i barscenen där de besöker en 

skum och mörk bar fylld med Stormtroopers, utomjordingar och robotar för att hitta ett skepp 

som kan ta dem därifrån. Detta är steget tester, vänner, fiender och innehåller samtliga 

aspekter av den. Luke blir testad av hotfulla karaktärer som Obi-Wan räddar honom ifrån och 

mentorn får därmed inträda rollen som hjälte. Vogler menar att andra arketyper, som den 

mentor som Obi-Wan utgör, ibland kan göra något heroiskt för att föra berättelsen framåt 

(2007, s.32). Lukes ovana vid dessa konflikter är tydlig och att låta tittaren se hur karaktärer 

reagerar under stress och dessa tester är vanligt för detta steg i hjälteresan enligt Vogler. 

Tittaren lär sig genom detta hur de ska förvänta sig att karaktärerna kommer agera vid 

framtida prövningar (2007, s.13). Obi-Wan visar sig vara en kunnig krigare och Lukes 

bakgrund från farmen och oerfarenhet av dessa fysiska konflikter gör honom återhållsam. De 

skaffar sig vänner och ett skepp för att ta dem från planeten med Han Solo, hans andrepilot 

Chewbacca och skeppet Millenium Falcon. Han Solo är en världsvan smugglare som tar 

mycket plats och är en duktig förhandlare och pilot på egen utsago. Luke ifrågasätter hans 

karaktär vid detta möte och ständigt genom framtida prövningar, för han köper inte Hans 

påstådda bragder. Detta ger Han motivation till att anstränga sig. Tittaren lär sig tidigt att 

tycka om Han och hans hårda men ändå varma personlighet. Att allt detta sker i en mörk och 

farlig bar är även det typisk detta steget i hjälteresan menar Vogler som använder scenen som 

exempel, där baren är som ett mikrokosm för hela den okända världen (2007, s.139). 

Tillsammans beger de sig ut i hyperrymden mot målet i form av planeten som Leias kallelse 

utmärkt för dem och Luke tar det verkliga steget ut i den okända världen.  

Resan ombord ingår i hjälteresans steg närmandet mot den innersta grottan. Från Obi-

Wan lär sig Luke mer om Kraften, sin kontroll över den och förbereder sig då för kommande 

prövningar. Förberedelser är typiskt detta steget säger Vogler (2007, s.145). Detta som är 

Lukes första lektioner i Kraften är inte endast utbildning för honom, utan han kommer genom 

Kraften närmare sin far och den blir tillsammans med lasersvärdet och Obi-Wan hans största 

koppling till sin far. Den arketypiska mentorn som Obi-Wan utgör handlar även för Luke 

mycket om en fadersfigur som kände hans pappa innan denne gick bort och som själv besitter 

samma kunskap och titel som jedikrigare. Han finner ett nytt personligt mål som utvecklas 

från när han fick lasersvärdet i att han måste finna klarhet i vad som hänt hans far.  
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Hela denna fördjupande delen varar inte länge när de ofrivilligt hamnar i en traktorstråle 

mot den innersta grottan i form av Dödstjärnan som har förstört den planet de var på väg till. 

Förstörelsen av planeten höjer vad som står på spel drastiskt och Vogler menar att hjälten här 

återfår fokus på uppdraget (2007, s.149), traktorstrålen lämnar även ingen återvändo för 

hjälten som även det är vanligt (2007, s.152). Luke gör alltså här ett närmande mot den 

innersta grottan ofrivilligt och deras korta förberedelser får nu sättas på prov. Han Solos goda 

smugglarkunskaper hjälper dem att smyga sig in i Dödstjärnan där de lyckas frita Prinsessan 

Leia. Detta leder dem in i prövningen för Luke. För honom består den av två delar som fyller 

ut resten av akt två, där den första delen är en fysisk kamp med ett tentakelmonster. Hotet om 

personlig skada och möjligheten att faktiskt kunna dö har tidigare varit otydlig, han har 

undvarats riktig personlig skada. Vogler listar själv denna händelse som Lukes prövning, en 

punkt som för publiken är fylld av stor spänning och tron om att hjälten faktiskt precis dött. 

Han säger även att detta ger detta publiken en djupverkande reflektion över det som står på 

spel betyder liv eller död för hjälten, äventyret blir mer verkligt (2007, s.15).  

Vogler menar att hjälteresan innehåller två klimax, en i akt två och den största i tredje 

akten. Ifall prövningen som Luke genomgår med monstret är andra aktens klimax så 

innehåller den en kris, annars kan denna kris uppkomma senare för att där skapa andra aktens 

klimax (2007, s.156). I ANH innehåller Lukes fysiska kamp med monstret inte krisen och är 

därmed inte andra aktens klimax, utan den uppstår under den andra och avslutande delen av 

prövningen som är flykten från Dödstjärnan. De påbörjar sin flykt med belöningen i form av 

den fritagna Prinsessan Leia. Detta markerar början av vägen tillbaka, men Lukes prövning är 

som sagt inte över än. Vogler menar att verkligheten här kan komma ikapp hjälten i form av 

en motgång som ibland innehåller en uppskjuten kris som då blir aktens klimax (2007, s.192) 

och så sker händelseförloppet i ANH. Här dör Obi-Wan under sin konfrontation med Vader, 

denna händelse tar plats under två överlappande steg i Lukes hjälteresa. Den uppskjutna 

krisen under vägen tillbaka och den sista delen av Lukes prövning som innehåller två aspekter 

som Vogler menar definierar den. Dessa aspekter är att hjälten får en smak av döden samt blir 

ett vittne till offer när Luke ser Obi-Wan inte kämpa emot utan låter Vader döda honom. 

Detta offer av Obi-Wan märker Vogler själv som Obi-Wans sista inträdande i hjälterollen när 

han heroiskt offrar sig själv och dör för att låta de andra fly (2007, s.32). Vogler menar även 

att döden är ett kraftigt verktyg för att påverka publiken med (2007, s.160) och Lukes skrik 

när han bevittnar sin mentors död är väldigt skärrande. Vogler identifierar ett tidigare skede 

som ett vittne, när C3PO tror sig höra Luke, Leia, Han och Chewbacca bli krossade i 

sopkompaktorn (2007, s.159). Denna händelse ser jag dock som komisk och tittaren roas av 
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C3PO som förfäras av hjältarnas glädjejubel. Detta momentet bär alltså inte samma styrka 

som Lukes vittne senare. 

Obi-Wans död är filmens hårdaste slag mot Luke. Hans sista ord till Vader är ”Du kan 

inte vinna, om du hugger ner mig kommer jag bli kraftfullare än vad du någonsin kan 

föreställa dig” (ANH 01:30:55, egen översättning). För Luke har mentorn fyllt den fadersroll 

som Owen aldrig kunnat, särskilt på ett spirituellt plan genom Kraften och en öppenhet om 

Lukes historia. Obi-Wan var hans ledsagare in i en värld han alltid drömt om och som skulle 

hjälpa honom att nå sitt mål. Förlusten av honom får Luke att tvivla på sina kunskaper, hans 

träning i Kraften hade precis börjat. Betydelsen av Obi-Wans sista ord till Vader blir snabbt 

tydlig, Luke som står handfallen inför sin mentors död hör plötsligt hans röst förstärkt genom 

Kraften, som säger åt honom att fly. Genom sin död har mentorn likt en martyr tagit plats 

inuti Kraften där han alltid kan guida Luke. För Luke blir detta en snabb fördjupning i 

Kraftens mångfacetterade egenskaper som uppenbarligen även verkar vara en källa till evigt 

liv. 

 

3.2	The	Force	Awakens	
Rey och Finn befinner sig nu på flykt i rymden och de bråkar för hon vill återvända till 

planeten Jakku på grund av hennes rädsla för att hennes familj ska komma för att hämta henne 

när hon inte befinner sig där, medan Finn vill ta sig så långt ifrån Ordern som möjligt. Rey är 

alltså här ännu inte redo att acceptera kallelsen. Luke hade vid sin avresa från planeten kapat 

alla band som höll honom kvar och kunde rikta om sin lojalitet och omtanke till annat håll. 

Rey håller dock fast vid att hennes familj fortfarande kan hämta henne. Denna tro på familjen 

kommer ta henne lång tid att släppa och kommer vara hennes största interna konflikt under 

filmens gång. Det kan verka naivt till en början men det är den drivkraften och den tro som 

hon har tagit ett fast tag om för att kunna klara sig själv under de nästan tjugo åren som hon 

varit ensam.  

Finn och Reys motivationer är intressant nog vända emot varandra här, ingen av dem 

avser att ansluta sig till Motståndsrörelsen och skiljer sig därför mot Luke som ville ansluta 

sig till Rebellerna, men Rey vill tillbaka till Jakku och Finn vill därifrån. Genomgående i 

resten av filmen tar Rey huvudsakligen formen av hjälten och hennes resa ligger i fokus. Finn 

väver dock in och ut med sin parallella hjälteresa och vissa av stegen tar de tillsammans och 

vissa genomgår endast en av dem. Rey möter sin mentor i den gamle erfarne smugglaren, 

piloten och Rebelledaren som Han Solo har blivit när han och Chewbacca fångar in dem. För 
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Rey blir han en mentor genom sitt rykte och insikten om vilket skepp hon befinner sig på 

imponerar henne stort, Millenium Falcon och Han Solo är för henne legender. Han Solo 

kommer själv med sin karaktäristiska tjurighet och motvillighet till att öppna upp sig och Rey 

imponerar på honom som pilot. Utöver detta får Rey visa upp sin skicklighet i strid och 

uppfinningsrikedom för att hjälpa dem ur några fiendesituationer som uppstår. Rey uttrycker 

stor förundran över naturen på planeten de besöker, hon är långt ifrån den ökenplanet hon är 

van och denna planets böljande grönska gör starkt intryck på henne. Detta påverkar även Han 

som blir tagen av hennes nästan barnsliga känsla av under. Det gör honom medveten om det 

som föregår omkring honom, något som han efter många år blivit avtrubbad inför. Tidigare 

trauman där Han Solo förlorat Kylo Ren till den mörka sidan och sedan möter denna till synes 

föräldralösa unga kvinna som fortfarande är nyfiken och blir uppspelt över nya upplevelser 

gör honom berörd. Han erbjuder henne tafatt ett jobb ombord som hon nekar. Fortfarande 

väntar hon på sin familj men tanken om äventyr ute i galaxen med Han Solo lockar henne. 

När de träder över tröskeln in i den riktigt okända världen i form av Maz Kanatas bar 

har Rey ännu inte accepterat kallelsen. Hon har vid det här laget redan varit med om en del 

äventyr men ämnar fortfarande att återvända till Jakku. De träffar Maz som är en mystisk 

varelse med stor kunskap om historia, Kraften och Luke. Baren är en tydlig spegling av Lukes 

motsvarande barscen i ANH med liknande musik och en svepande kameraåkning runt i 

rummet för att undersöka alla de okända varelserna. Innehållet i scenen och steget i 

hjälteresan speglar även ANH, med tester, vänner och fiender där Maz och Motståndsrörelsen 

utgör en ny vän, fienderna är Ordern som upptäcker dem och testet är ett utav karaktär. Finn, 

vars motivation har varit att ta sig så långt från Ordern som möjligt försöker finna passage 

därifrån, han är driven av en vriden moral som endast omfattar omtanke för sig själv. Han 

avslöjar sin sanna karaktär som tidigare soldat för Rey som är ett hårt slag mot deras vänskap, 

men han grundar sitt avslöjande i en vilja att vara sann mot både sig själv och henne. Det blir 

ett test mellan dem båda och deras motivation där Rey i Finn såg en möjlighet till en ny familj 

nu måste ifrågasätta honom och hennes lojalitet sviktar.  

Rey finner i källaren Lukes lasersvärd som vid hennes beröring startar visioner genom 

Kraften. Som för Lukes fördjupning tillsammans med Obi-Wan ombord Millenium Falcon 

signalerar detta början av en resa mot Kraften ett steg närmare sina föräldrar. I visionerna ser 

Rey hur hon övergavs på Jakku, vem som lämnade henne är ännu okänt men med denna 

starka koppling till Kraften visar att hennes släktskap har stor betydelse. Kraften förtydligar 

alltså här för publiken vikten av Reys familj. Innan hon kastas ur dessa visioner i Kraften hör 
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hon till sist Obi-Wans röst som säger att detta är hennes första steg, första stegen mot vad som 

verkar vara en utbildning i Kraften.  

 Maz tar hand om den skakade Rey och ber henne att öppna sina ögon, med detta menas 

att acceptera sanningen och sitt eget öde. Genom att helt och hållet släppa in Kraften kan man 

finna själslig ro. Om detta är en bekräftelse om Reys föräldrar är döda eller ifall de inte 

kommer återvända till Jakku är oklart. Rey som desperat klamrat sig kvar vid tanken fram till 

detta erkänner nu både för sig själv och för Maz att detta är sanningen. Luke och Rey delar 

föreställningen om adoptionsfamiljen eller den familj som en dag ska återvända. Detta 

speciella band som hindrar dem båda från att ge sig iväg på sina hjälteresor måste klippas. 

Detta gör det tydligt att den enda vägen för henne är framåt och att hitta Luke. Rey accepterar 

äventyret och lider därmed en stor förlust av det som gett henne sin styrka under så lång tid, 

hennes tro på familjen, men fortfarande återstår att fästa hennes tro vid Kraften.  

Rey träder motvilligt och omedveten precis som Luke i traktorstrålen i ANH in i den 

innersta grottan när hon blir tillfångatagen av Kylo Ren. Det är däremot Finn som ser hennes 

tillfångatagande som gör sin stora vändning moraliskt, hans omtanke om Rey styr nu honom 

och han hjälper till att samordna Motståndsrörelsens attack mot Starkiller Base. Hans 

trevande romantiska känslor till henne gör att han vill frita Rey och hans handling blir 

betydande likt Lukes vilja att frita Leia. Det blir han som tillsammans med Han Solo och 

Chewbacca närmar sig den innersta grottan. 

Reys prövning kommer snabbt och är spirituell i form av en kamp i Kraften med Kylo 

Ren för att inte avslöja några detaljer om var Luke finns. I denna konfrontation omfamnar 

Rey för första gången Kraften helt och hållet för att klara sig. Det kan sägas att Kylo Ren på 

sätt och vis lyckas döda den gamla Rey så att hon med denna nya grund i Kraften kan röra sig 

mot återuppståndelse vid deras senare konfrontation. Styrkan i hennes nyfunna krafter är 

avsevärda, hennes tankekontroll av en Stormtrooper att ta sig ur cellen är något Luke inte 

hade kunnat hantera så tidigt. Hon vänder även med sin egna rymning på klichén om damen-i-

nöd och möter istället upp med Finn, Han Solo och Chewbacca.  

Han Solo dör i en sista konfrontation med Kylo Ren som är sliten mellan det goda och 

det onda. I sina försök att komma åt den mörka kraftfulla sidan av Kraften måste han avrätta 

sin far. Han Solos sista vädjande försök till son stämmar från Rey, som fått honom att inse 

vikten av familj som är något Han har försökt undvika i många år, det är på grund av henne 

som Han väljer att konfrontera Kylo Ren för en chans att återfå sin son. Rey får nu likt Luke 

se sin mentor falla offer för den mörka sidan. Tyvärr genom att Han inte hade den starka 

kopplingen till Kraften som Obi-Wan hade så kan han inte guida Rey genom den. De flyr, 
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Finn med den belöning som han kom dit för i form av Rey och att ha lyckats stänga av 

Starkiller Bases sköldar. Fast Rey utan sin mentor. 

 

3.3	Kraften,	den	förlorade	mentorn	och	familjen	
Både Luke och Rey flyr sina respektive planeter tätt följda av Rymdimperiet samt Den Första 

Ordern. Båda dessa stegen över tröskeln och ut i rymden sker ombord Millenium Falcon. 

Accepterandet av kallelsen och äventyret sker genom en mer långsam stegring för Rey, 

särskilt i steget över tröskeln och hennes vägran till kallelse som tar henne lång tid att 

genomföra. Detta beror på hennes motvillighet att släppa idén om den återvändande familjen. 

Luke vars enda band är brända har bara vägen framåt att ta.  

Prövningen skiljer hjältarna åt. Luke får en fysisk prövning om liv och död med ett 

monster medan Rey kämpar mot Kylo Ren i Kraften. Både Obi-Wan respektive Han Solo 

faller offer för huvudskurken strax efter hjältens prövning. Båda dödsfallen hjälper senare 

hjälten i den sista striden och för att återuppstå. Det för båda två närmare Kraften, för Luke 

genom Obi-Wans fortsätta guidning och för Rey genom att släppa taget om familjen som Maz 

talat om för henne att göra. 

 

4.	AKT	3	

4.1	A	New	Hope	
Vägen tillbaka från Dödstjärnan fortsätter för Luke, Han Solo och Chewbacca tillsammans 

med Prinsessan Leia. De levererar belöningen som är ritningarna över Dödstjärnan till 

Rebellerna och för Luke blir anslutandet till Rebellerna en sorts önskedröm som nu går i 

uppfyllelse. Denna önskedröm som tidigare fyllt hans dagdrömmar hemma på Tatooine om 

hjältefulla bravader i storslagna strider när publiken fick se honom titta ut mot solnedgången 

och därmed fick en uppfattning om hans motivation, kan han nu förverkliga. Hans moraliska 

prövning i den första akten där hans lojalitet till fosterföräldrarna testades och förlusten av 

dem som satte hans moral i fritt fall, till det att han återigen fann motivationen med att ansluta 

sig till Rebellerna. Mentorn Obi-Wans död i andra akten eldade endast på hans vilja att störta 

Rymdimperiet. Motiverad av lojaliteten till Rebellerna och omtanken för sina nyfunna vänner 

är Luke Skywalker nu för första gången helt och hållet fokuserad och uppfylld av ett totalt 

mod. Han har alltså till sist fullbordat sin moraliska resa och i det funnit sig själv, men en sista 

del av hjälteresan återstår för honom, återuppståndelsen. För trots att han är beredd att 
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använda sin skicklighet som pilot i striden kommer allt till slut att hänga på hans kunskaper 

om Kraften.  

Lukes motivation, mod och tekniska skicklighet sätts till sist på prov när han är den 

sista som kan avlossa missilerna in i Dödstjärnan och därmed blir Rebellernas enda hopp. 

Hans karaktärsbrister i början med sviktande moral som nu övergått till en moralisk säkerhet 

och motivation gör även publiken säker i sin motivation och de är nu helt med honom som 

karaktär och håller honom om ryggen när han flyger ned i rännan på Dödstjärnans yta. Det är 

i denna ränna som Luke träder in i hjälteresans sista steg, återuppståndelsen. Detta gör han 

när missilernas spårsystem visar sig inte kunna träffa det lilla målet, tekniken sviker honom.  

Obi-Wan kommer till honom i hans viktigaste stund och levererar en av ANH kanske kändaste 

repliker med ”Använd Kraften, Luke!” (ANH 01:55:40, egen översättning). Detta är en vädjan 

om att släppa taget, offra den egna självtvivlen och istället våga tro på något större. Lukes 

missiler går in i öppningen och Dödstjärnan exploderar. Christopher Vogler talar själv om de 

offer som hjälten gör under denna återuppståndelse. Han påpekar att det engelska ordet för 

offer (sacrifice) kommer från den latinska betydelsen att göra heligt. Han identifierar offret 

som av kamraterna som tidigare stupat i striden och slutligen offret av den egna 

beroendeställning till maskiner. Han menar att Luke med detta offer lär sig lita på den 

mänskliga instinkten (2007, s.209). Själv med den latinska bakgrunden som han nämner 

skulle jag istället säga att Lukes offer och återuppståndelse för honom närmare det som är 

heligt, som i detta fiktiva universum är Kraften. Luke återuppstår som en mäktig användare 

av Kraften när han till slut kan låta sin rädsla och sitt gamla jag dö. Genom att först finna sig 

själv och sin moraliska grund som han gjort kan han nu släppa den helt för att kunna mästra 

Kraften när han låter jaget uppgå i något större och kan med det styra missilerna. Förstörelsen 

av det stora hotet är filmens klimax och fungerar som katharsis för publiken. Vogler beskriver 

katharsis enkelt som den största emotionella lättnaden hos publiken som uppstår i filmen 

(2007, s.203). 

Luke drar en lättnadens suck. Obi-Wans röst hörs säga ”Kraften kommer vara med dig, 

för alltid” (ANH 01:57:34, egen översättning). Det är denna replik som är de avslutande orden 

i och påbörjan av det sista steget i hjälteresan för Luke. Dessa ords betydelse är även en 

välavvägd referens till kommande äventyr, det sker ingen stor cliffhanger utan denna historia 

binds samman till en komplett hjälteresa med möjlighet till ytterligare utveckling. Luke, Han 

Solo och Chewbacca återvänder till Rebellernas planet som markerar det sista steget, 

återvändandet med elixiret. Luke återvänder inte till sitt tidigare liv eller sina fosterföräldrar, 

deras död ger dessa scener en bitterljuv underton. Vogler skriver att ” … hjälten alltid 
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fortsätter med en känsla av att de påbörjar ett nytt liv, ett liv som alltid kommer vara 

annorlunda på grund av den resa som just genomförts” (2007, s.215, egen översättning). Luke 

ansluter sig till Rebellerna och bekräftas som en del av dem när han prisas för sina hjältedåd 

och han fortsätter denna nya bana och detta nya liv, med en roll som han i berättelsens början 

endast dagdrömde om. Lukes anslutande är även det elixiret för Rebellerna, då han är ännu en 

soldat i deras led och en mäktig sådan. 

Avslutningsvis menar Vogler att det finns två metoder i slutet av hjälteresan att avsluta 

berättelsen på. Populärt i västerländsk film finns den cirkulära och slutna resan där narrativet 

återvänder till sin utgångspunkt i slutet som kan gestaltas genom visuellt liknande bilder eller 

en replik som återkommer igen. Effekten av detta är att det då uppenbaras för tittaren att 

meningen och innebörden av dessa bilder och repliker har förändrats, likaså har hjälten (2007, 

s.217). Det andra slutet som ANH använder är mer populärt i asiatisk eller europeisk film är 

det öppna slutet i vilket det ses som positivt ifall några lösa trådar behålls, några frågor inte 

besvaras och berättelsen kan då istället fortsätta leva vidare i hjärtat och hjärnorna hos 

publiken. Detta står då i kontrast till kritiken mot Hollywoodfilmen som inte lämnar något 

obesvarat och denna öppna form visar på en värld som ännu inte är i balans (2007, s.218). 

Reaktionerna på att ANH får ett öppet slut är något som kan spåras i bakgrunden i denna 

uppsats där filmen upplevdes som en motreaktion mot dominerande trender i Hollywood 

(Krämer, 2005, s.90) och dess västerländska cirkulära avslut. Darth Vader klarade sig undan 

förstörelsen av Dödstjärnan och som nu fått upp ögonen för Lukes styrka inom Kraften, 

Rymdimperiet är även det inte förintat även om detta ses som en stor seger för Rebellernas 

räkning. Till sist så har Luke fortfarande mycket att lära sig om Kraften, där förlusten av hans 

mentor bromsat in honom och hans egna jakt efter sin familj och sin far fortsätter. Dessa 

aspekter ger filmen ett öppet slut som ställer mer frågor men som även avslutat det filmen och 

kallelsen till äventyret satte ut för att göra, spränga Dödstjärnan. 

4.2	The	Force	Awakens	
Rey och Finn förföljs in i en skog av Kylo Ren och Rey slås medvetslös. Hjälteresans 

prövning i TFA når sitt klimax vid kampen i skogen. Finn och Rey har vid denna punkten 

båda två förlorat sin mentor med förlusten av Han Solo och har därmed styrt omtanken till 

varandra som det enda de har kvar. Likt Lukes förlust av Obi-Wan så måste hjälten här förlita 

sig på de vänner som den fått under resans gång. Detta är ett bra tillfälle att diskutera deras 

relation och dess utveckling innan den sätts på spel. Rey har tidigare tappat sitt förtroende 

samt lojalitet till Finn när han avslöjat att han är soldat i Den Första Ordern, men har 
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emellertid mjuknat efter att hans motivation riktats om sig till att frita henne och hjälpa 

Motståndsrörelsen. Hans omtanke om henne driver honom till dessa modiga hjältedåd med 

varierande resultat och hennes fascination av honom från Jakku har omvandlats till en 

omtanke när hans bakgrund som hjärntvättad soldat blivit tydlig för henne. För likt BB-8 som 

hon hjälpte när hon såg honom sökandes efter sin familj så är även Finn helt utan familj. Det 

är denna familjetematik som präglar deras relation genom hela filmen. Endast några gånger 

strax efter steget över tröskeln har romantiska toner indikerats då Finn frågat ifall hon har 

någon pojkvän, detta har däremot direkt avfärdats av Rey. Detta är inte endast en 

berättelsebaserad avfärdning men även en i metaperspektiv då en romantisk utveckling är en 

sorts kliché i äventyrsfilmer som denna och två unga attraktiva personer kan ofta nästan 

förväntas falla för varandra. Det blir alltså en frisk fläkt att hela den möjliga utvecklingen 

skjuts åt sidan för denna mycket intressantare familjetematiken som istället utforskas. TFA för 

samman alla dessa karaktärer med olika bakgrunder, från båda sidor om huvudkonflikten, 

genom deras gemensamma saknad av tillhörighet. Tillsammans bildar de en ny familj, Rey, 

Finn, BB-8 och Motståndsrörelsen. Hjältens karaktärsutveckling omfattar ibland denna 

förlorade familj menar Vogler och denna rörelse genom berättelsen på grund av avsaknaden 

av familjen stannar inte av förrän en ny familj har skapats eller den gamla återfunnits (2007, 

s.33). Således kan hjälteresan inte sluta förrän hotet mot den nya familjen avvärjts och 

stabilitet skapats. 

Det är för denna familj, för den medvetslösa Rey, som Finn plockar upp lasersvärdet 

och försöker besegra Kylo Ren. Finn som redan sett Rey föras bort en gång tidigare slåss nu 

desperat för att inte låta det ske igen och han visar stort mod när han går emot Kylo Ren som 

är en mycket skickligare krigare trots sin skada, även detta hjältedåd slår snett för Finn och 

han skadas svårt. Första gången Finn använde lasersvärdet under Orderns attack på Maz 

hemplanet blev han även då avväpnad och räddades sekunder från sin död av Han Solo, så när 

han ännu en gång snabbt avväpnas och skadas svårt visar det något annat, att lasersvärdet som 

vapen och som symbol för Kraften inte är ämnat för Finn. Det är Rey som vaknat till liv igen 

som använder Kraften för att dra till sig det tappade lasersvärdet ur snön. Innan detta har Rey 

endast använt sin laserpistol och under hennes tidigare möte med lasersvärdet avvisade hon 

den. I marknadsföringen av filmen så har det aldrig visats en enda bild på Rey med svärdet i 

hand utan det är endast Finn som setts använda det, denna missvisning gör reaktionen på 

henne med lasersvärdet starkare. Ett musiktema återanvänds även här från ANH när Luke 

återvänder och upptäcker sin döda fosterfamilj, den tematiska överföringen blir direkt en av 

sorg, för de döda fosterföräldrarna och för den till synes döde Finn, men även en av hopp och 
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motivation. Luke motiverades till att acceptera sitt äventyr och ta upp kampen mot de onda 

och Rey gör samma sak, hennes moraliska omtanke för Finn får henne att våldsamt gå i strid 

mot Kylo Ren. 

För Rey räcker det dock inte att endast använda sin stridsskicklighet för att besegra 

Kylo Ren, den hjälper däremot henne att stå emot alla hans anfall. Hennes prövning går här 

över i återuppståndelsen och hennes resa närmar sig sitt slut. Trängd av Kylo Ren blir hon 

påmind om Kraften och allra viktigast; vad Maz sade till henne under hennes första 

introduktion av den. Att öppna sina ögon innebär för Rey nu att helt och hållet för första 

gången släppa sina tankar på familjen som skulle hämta henne på Jakku. Så det är först här 

som hon offrar hela sitt tidigare liv för att ta en annan väg med Kraften. En av de allra 

viktigaste bemärkelsen för en hjälte är enligt Vogler ett offer, att offra ibland sitt liv för något 

bättre eller ett ideal (2007, s.33). Reys offer låter henne därmed bli den hjälte som hon gjort 

hela denna resan mot och med Kraften i besittning kan hon övermästra Kylo Ren. Luke och 

Reys återuppståndelser sker alltså för båda två genom en fullständig separation från jaget, 

samt tekniken för Luke och familjen för Rey och ett accepterande av kraften av dem båda.  

Efter att Finn tidigare stängt av kraftfältet kring Starkiller Base så inleder 

Motståndsrörelsen sin attack och Poe Dameron flyger likt Luke i en ränna mot en svag punkt 

på basens yta i en direkt visuell spegling av samma scen i ANH. Hans skicklighet som pilot 

gör att han träffar sitt skott och planeten börjar kollapsa. Alla flyr den exploderande Starkiller 

Base och förstörelsen av det stora vapnet som introducerats som det största hotet mot den 

goda sidan och allt hjälten kämpar för. Denna känsla av katharsis för publiken avslutar därför 

den stora konflikten i ANH men når inte samma effekt i TFA. Förstörelsen av Starkiller Base 

är enbart förstörelsen av hotet mot Motståndsrörelsen. Kallelsen till äventyret som i denna 

filmen skickades med BB-8 innehöll denna gång inte några planer om hur basen skulle 

förstöras utan en karta till Luke Skywalker. Detta betyder att trots att den tillfälliga vinsten 

mot Ordern, för Kylo Ren klarade sig undan förstörelsen som sin morfar Darth Vader, så är 

fokus för publiken fortfarande riktad framåt. Det Vogler kallar för denoument kommer från 

den franska betydelsen för att lösa upp trådar. För tittaren betyder det en belöning genom att 

vissa frågor faktiskt får sitt svar så att inte berättelsen känns ofärdig, ifall svaret leder till fler 

frågor är det bara positivt. Författaren strävar alltså efter en känsla av avslut (2007, s.216). 

Reys resa är därför med förstörelsen av Starkiller Base ej ännu avslutad, varken katharsis eller 

denoument är uppnådd och hon stannar endast en kort stund hos den firande 

Motståndsrörelsen. Kartan och belöningen som BB-8 bär på är inte komplett. Den kanske 

mest subtila men effektiva föreningen mellan de båda filmerna sker, sett till de båda 
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robotarnas funktion i hjälteresan, när det visar sig att det är R2D2 som bär på resten av kartan 

och tillsammans med BB-8 gör den fullständig. Här kommer ett element ur den ursprungliga 

filmen in och hjälper den nya framåt. 

När kartan nu är komplett reser Rey till en avlägsen planet och påbörjar en långsam 

klättring uppåt, som en metafor för hela den hjälteresa hon har gjort klättrar hon nu till slut på 

vägen tillbaka för att ansluta sig till Kraften och dess mest mytomspunna figur. Klättringen är 

även de två filmerna samt generationerna som långsamt men obevekligt närmar sig varandra. 

John Williams temamusik för Luke spelas och där finner hon Luke och filmen kan genomföra 

sitt öppna slut. Hon räcker över det som blir kallelsen till äventyret för Luke i form av 

lasersvärdet, om Luke tar emot det accepterar han hennes kallelse till nästa äventyr. 

Lasersvärdet utgör även för Rey och hennes hjälteresa elixiret, för om Luke accepterar 

kallelsen och återvänder till Motståndsrörelsen är det för dem en kraftig vinst tack vare Rey. 

En svepande flygbild avslutar filmen med de två karaktärerna på en klippkant, en tydlig 

cliffhanger.  

 

4.3	Det	är	inte	över	förrän	något	stort	exploderar.	
Två supervapen exploderar efter storskaliga attacker från Rebellerna respektive 

Motståndsrörelsen. Dessa explosioner representerar i båda filmerna avslutade konflikter och 

tillfälligt lugn för den övergripande konflikten mellan de goda och de onda. Båda attackerna 

har skett i ett desperat försök till försvar när vapnen riktats mot deras hemmabaser. Den kända 

scenen i rännan på Dödstjärnans yta från ANH speglas i TFA när Poe flyger i en liknande 

ränna och lyckas träffa sina avgörande skott i sista stund.  

Filmernas avslutningar och deras innebörd blir i stora drag densamma med en bra 

denoument. Det äventyr som kallelsen från början erbjöd är även just det som avslutas, 

Dödstjärnan exploderar och Rey hittar Luke. Däremot blir explosionen av Starkiller Base 

kraftlös för publiken då det huvudsakliga målet i TFA ligger längre framåt. Hjältarnas 

karaktärsutveckling befinner sig även i ungefär samma position. De har bägge just endast 

påbörjat sin egna utveckling inom Kraften och det ligger ett större äventyr framför dem i det 

förhoppningsvis slutliga förstörandet av Rymdimperiet och Den Första Ordern. 
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5.	Diskussion	och	slutsats	

5.1	Diskussion	
I denna uppsats har två filmer i två generationer av Star Wars jämförts. Dessa filmer har mer 

än trettio år mellan sig, en tid som filmskapandet har utvecklats väsentligt. ANH startade en 

våg av utveckling inom visuella effekter som förändrade utseendet av stora filmer i 

Hollywood för alltid. Därmed kommer TFA till i ett nytt filmlandskap med helt andra 

förutsättningar, åtminstone vad gäller det tekniska. Influensen från Joseph Campbells 

hjälteresa, som Vogler baserar sig på, är påtaglig i ANH och den berättarstruktur som finns 

där i återkommer även tydligt i TFA. Karaktärerna Luke och Rey gör liknande inre resor 

genom sin motivation och moraliska utveckling. Detta beror på filmens användande av 

liknande tematik kring familj som nu kan ses som huvudtemat. Element i berättarstrukturen, 

karaktärernas motivation och moral och samt filmernas tematik påminner starkt om varandra. 

Nedan diskuterar och redogör jag skillnader och likheter i strukturen, karaktärerna och till sist 

vikten av katharsis eller belöningen i slutet av filmerna. 

ANH och TFA följer hjälteresan och därför ser strukturen, scenföljden och akterna 

väldigt lika ut. Båda filmerna börjar med en scen som visar innebörden av kallelsen till 

äventyret som delar flertalet liknade element i att det är R2D2 och BB-8 som bär med sig 

kallelsen. Denna funktion är så påtagligt redan etablerad i ANH och skär sig därför i TFA över 

hur tydlig det som berättarelement är, särskilt när det är det första som sker i filmen. Även 

filmernas huvudantagonister Darth Vader och Kylo Ren presenteras i dessa första scener och 

de har liknande motivation till att få tag i meddelandet som utgör kallelsen till äventyret, de 

tillfångatar även varsin viktig motståndare, Leia tillika Poe Dameron. Kylo Ren liknar även 

Darth Vader till utseendet. Introduktionen av honom görs med en medvetenhet om likheterna 

av filmskaparna, men detta förklaras för tittaren först senare. Även likheten mellan R2D2 och 

BB-8 är medveten men även den blir tydlig först senare. Konceptet Stormtroopers 

återkommer i TFA men vänds till något unikt med introduktionen av Finn, mer om det senare.  

Strukturen fortsätter speglas när följande scener i båda filmerna redovisar den fattiga 

vardagen hos hjälten och dennes drömmar och ambitioner. Att lära känna hjälten och några 

karakteristiska egenskaper är förstås självklart i etableringsscener som dessa och som 

karaktärer besitter Luke och Rey olika egenskaper, men det är själva platsen med de ödsliga 

ökenlandskapen som skapar en koppling dem emellan. De dras båda med kallelsen till 

äventyret utan egentlig motivation att acceptera den utan det sker en utveckling som tvingar 
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dem där Luke förlorar sina fosterföräldrar och Rey måste fly. Således tar de båda steget över 

tröskeln när de flyr ut i rymden, Lukes steg är dock en upptrappning genom hans besök till 

Mos Eisley. Filmerna byter akt samtidigt och i den andra akten fördjupar hjältarna sina 

kunskaper om Kraften och lär sig av sina mentorer. Mentorerna skiljer sig åt i det att Obi-

Wan är insatt i Kraften, medan Han Solo inte är det utan istället har en mer gemensam kontakt 

med Rey genom deras rymdskeppsintresse. Deras närmande den innersta grottan sker 

omedvetet och ovilligt, Luke i en traktorstråle och Rey medvetslös. Där skiljer sig deras 

prövningar där Luke har en fysisk kamp med ett monster medan Reys strid sker i Kraften. 

Rey behöver denna första acceptans av Kraften eftersom Luke genom sin mentor redan tagit 

sina första steg inom den, därför kommer de båda ur prövningen som likvärdiga. De bevittnar 

direkt sina mentorers död till Darth Vader respektive Kylo Ren och i båda filmerna sker här 

aktskiftet från två till tre. Luke åker däremot tillbaka till Rebellerna innan han återvänder till 

Dödstjärnan, medan Rey direkt jagas av Kylo Ren och således direkt går in i återfödelsen. 

Återfödelsen blir därför placerad i mitten av tredje akten för Luke, medan Reys sker i 

anslutning till aktbytet. De återföds på liknande sätt som för båda två innebär att lämna över 

sig själv till Kraften. Under återfödelsen lyckas även det stora hotet förstöras med 

förintelserna av Dödstjärnan och Starkiller Base. Berättelsen tar efter det snabbt slut för Luke 

medan Rey fortfarande har några scener kvar där hon finner Luke, därför ligger hennes 

återfödelse så tidigt, för att ge en paus innan slutscenerna. 

Sett till karaktär är skillnaden som TFA spelar till sin styrka karaktären Finn och hans 

oväntade funktion som en av huvudkaraktärerna. Det är skillnad mellan biroller och 

huvudkaraktärer, Han Solo och Obi-Wan i ANH har själv scener där de är i fokus men detta 

gör dem inte till huvudkaraktärer, det är Finns hjälteresa och utveckling inom TFA som gör 

honom till en sådan. Trots att hans hjälteresa inte är i fokus så väver den in och ut i Reys och 

vissa av scenerna när filmen endast följer honom, särskilt i början av filmen innehåller hans 

karaktärsutveckling. Finns presentation i öppningsscenerna etablerar honom som en oväntad 

hjälte och ger tittaren en aldrig tidigare upplevd inblick i sinnet hos en Stormtroopersoldat. 

Hans moraliska vacklande och frånstötande av Ordern när han reagerar på dess ondska är en 

fascinerande resa att följa för publiken och hans följaktiga kamp mot sin hjärntvättning och 

personlighetskris utvecklas under berättelsens gång. 

Det är därför bra att TFA använder Finn så mycket till sin fördel som den gör, för 

betydande likheter framstår mellan Luke och Rey och deras moral samt motivation. De börjar 

båda med starka speglingar av varandra med liknande scener på varsin ökenplanet där deras 

ensamhet framställs i deras avsaknad av egentliga familjer, med en liten variation i att Luke 
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har haft en fosterfamilj som tagit väl hand om honom, medan Rey vuxit upp helt själv och 

arbetat hårt för att överleva. Rey framställs som mer självständig och detta betonas när Finn 

försöker hjälpa henne. De är båda motiverade av drömmar om stora äventyr ute i galaxen och 

den egna föreställningen om att vara avsedd för större ting. Denna motivation är mindre 

framträdande i TFA efter att tittaren redan har fått följa Luke under hela hans hjälteresa där 

han når sitt mål, en förståelse sker därmed över hur Reys egna resa kommer utvecklas. 

Kunskapen om Lukes tidigare hjälteresa gör alltså att en viss grad av överraskning försvinner 

när liknande element under Reys resa uppstår, som när de träffar robotarna och finner 

kallelsen, vill stanna kvar på planeten, blir anfallna och måste lämna ombord på Millenium 

Falcon och möter sina mentorer och den senare förlusten av mentorerna.  

Moraliskt utgår de med likadana värderingar av lojalitet och omtanke till den form som 

familjen tar för dem, Luke till sina fosterföräldrar och Rey till iden om den återvändande 

familjen. Dessa liknande värderingar följer den tematik om familj som är så genomträngande i 

filmerna och hur denna familj kan bytas ut. Moralen visar sig därför i båda filmerna vara en 

sorts kraft som vid stark prövning greppar tag om det som motiverar karaktären och som de 

då kan kämpa för. Lukes moral frigörs vid förlusten av fosterföräldrarna och följer hans då 

nyblivna motivation och riktas om till Rebellerna, denna vändning gör han betydligt snabbare 

än Rey. Hennes avsked av tanken om den återvändande kärnfamiljen är hennes största interna 

konflikt genom filmen och sker först fullständigt under hennes återfödande steg i hjälteresan 

där hon till sist riktar om sin motivation till Kraften. Den moraliska utvecklingen hos Luke 

och Rey använder sig av samma tematik om familj men olika tillvägagångsätt att låta dem bli 

moraliskt fokuserade och motiverade, utvecklingen resonerar därmed ungefär lika starkt hos 

publiken i de båda filmerna. Därför kan det resultat som Kira-Anne Pelicans forskning 

kommit fram till gälla för båda karaktärerna där båda karaktärerna besitter liknande 

motivationer och därmed är lika tilltalande för publiken. Det kan däremot upplevas att Luke 

adopteras och bekräftas, han rent av prisbelönas, av en ny familj i Rebellerna som han 

uttryckt avsaknad av i sina första scener och därmed avslutar sin hjälteresa på en stabilare 

grund. Medan Reys accepterande av Kraften är en mer otydlig ny familj, därför kan hennes 

ensamhet kännas påtaglig i slutet av TFA och hennes utveckling ej fullbordad. Vidare 

forskning kan här snart utföras då det i skrivande stund är en vecka kvar till det att nästa 

episod i filmserien har premiär och Reys berättelse fortsätter. Ifall likheter mellan denna nya 

film och den andra filmen i originaltrilogin finns går det där att undersöka hur hjälteresan och 

karaktärsutvecklingen gestaltas över flertalet filmer. 
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I slutändan så leder hela hjälteresan, hjältens personliga utveckling inom moral och 

motivationer samt hela denna uppsats fram till katharsis; själva belöningen för publiken för att 

de har gett sig ut på denna resa tillsammans med hjälten. Katharsis är ursprungligen ett 

koncept från Aristoteles som enligt honom är själva anledningen med drama (2007, s.341). 

Vogler beskriver katharsis som ett rensande av sina känslor och i filmkontext som ”… det 

klimax du försöker nå hos både hjälten och publiken under den stund som de båda två är som 

mest medvetna, när de har nått högst upp på stegen av medvetenhet” (2007, s.203, egen 

översättning). Katharsis är det logiska slutet av hjälteresan dit hjälten långsamt genom alla 

stegen i resan till slut har utvecklats sig till (2007, s.205) och publiken har följt med till 

toppen av stegen av medvetenhet där närheten till känslorna är påtaglig och är redo att släppas 

ut. De båda filmernas klimax gestaltas på olika sätt och skapar därmed olika upplevelser av 

katharsis, men de går båda två att spåra till den ursprungliga hjälteresan och dess kallelse till 

äventyret. I ANH exploderar Dödstjärnan och det är ett spektakel av visuella effekter. För 

Luke är det en känslostorm av personlig fulländelse där hans motivation har hjälpt honom att 

faktiskt rädda Rebellerna från säker undergång och genom att närma sig Kraften har han även 

tagit ett stort steg närmare sin far. Publiken upplever allt detta tillsammans med honom 

eftersom hjälteresan från kallelsen till äventyret låtit oss följa Lukes motivation, motgångar 

och framgångar. Därför upplever publiken sann lycka för en kort stund, för Lukes framgång 

är vår framgång. I en ljudinspelning från 1977 en biosalong någonstans i USA i slutet av 

filmen hörs publikens jubel när Dödstjärnan exploderar (Forsche, 2013). 

Katharsisen i TFA är uppdelad i två delar. Den första är avslutningen av Reys inre resa 

mot Kraften när hon till slut följer Maz råd om att öppna sina ögon och använder Kraften för 

att besegra Kylo Ren och därmed släpper taget om tanken om hennes tidigare familj som 

hållit henne tillbaka. Detta är då ett klimax för hennes motivation och moraliska utveckling 

som till slut förverkligats när hon nu vänder fokus mot Kraften och vidare mot Luke som är 

filmens slutgiltiga klimax. Förstörelsen av Starkiller Base är minst lika storslaget och fylld av 

specialeffekter som av Dödstjärnan i ANH, men den emotionella effekten för publiken uteblir 

eftersom den ständigt bakomliggande tanken på Luke finns kvar eftersom kallelsen till 

äventyret i TFA innebar att finna honom. Hela den sista biten av resan när hon närmar sig 

Luke är en ständig stegring för publiken som kommer närmare och närmare en karaktär som 

både för Rey och publiken är legendarisk. Så när hon väl möter honom och fullbordar sin 

egna hjälteresa och sitt äventyr är det för publiken som följt berättelsen om den legendariske 

jedin en kraftig katharsis som upplevs. Under midnattspremiären som jag deltog i var jag här 

tvungen att ta ett steg ur filmen för att faktiskt titta mig omkring på krusningen av 
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känslostämningar som gick igenom de cirka 500 biobesökarna med den första bilden av Luke 

på över trettio år. Katharsisen i denna uppföljare bygger alltså till hälften på karaktärens 

förverkligande och andra hälften på en nostalgi hos publiken med en ikonisk karaktärs 

återkomst, medan den i ANH använder hjälteresan och karaktärens utvecklings fulla kraft för 

att påverka. Det är svårt att säga vad som påverkar publiken mest och ”bäst” eftersom det är 

personligt. Katharsisen i ANH förlitar sig helt på styrkan i berättelsen och att publiken följt 

den från början till slut, detta gör den till en sluten upplevelse som därmed känns mer 

komplett. TFA kommer i egenskap av uppföljare med en hel filmserie i ryggen och upplevs 

med det inte som en sluten upplevelse, vilket jag menar kan påverka den negativt, helt 

beroende på tittarens tidigare åsikt, kunskaper och koppling till de tidigare filmerna. 

 

5.2	Slutsats 

J.J. Abrams sa som nämnts att han har behövt ”gå bakåt för att kunna gå framåt” (McMillan, 

2016, egen översättning). För honom måste det ha varit ett stort uppdrag att skapa 

fortsättningen på en filmserie älskad av så många och som varit en sån stor del av barndomen 

för en hel generation, inklusive honom själv. Det gäller att använda en hel del finkänslighet 

kring den filosofi som han använt sig av, för mycket återanvändande skapar genast kritik om 

en tröttsam repetition medan för mycket nyskapande i sin tur skapar kritik om en förlorad 

känsla av originalet. Uppsatsen har spårat källorna till mycket av kritiken och har i sin tur 

upptäckt hur filmskaparna med medvetenhet om arvet från ANH i själva handlingen förklarat 

samt motiverat likheterna. En utmärkt analogi i TFA är de båda robotarna. BB-8 är en kopia 

av originalet R2D2, men som karaktäriseras med medvetenhet samt i akt tre kombineras med 

R2D2 för att föra handlingen framåt med ett metabudskap där filmskaparen tar nya som 

gamla tittare i handen och leder dem till denna nya historia. Bedömningen av detta är i 

slutändan subjektivt, men för mig som håller originaltrilogin högt blir The Force Awakens en 

symbol för kraften i hjälteresan och lyckad katharsis i samklang med modern teknik och 

medvetet berättande som tar avstamp från och respekterar originalet, A New Hope.   
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6.4	Bilagor	
Bilaga	1.1	(Vogler,	2007,	s.8,	egen	översättning)	

AKT 1 
Den vanliga världen 
Kallelse till äventyret 
Vägran till kallelse 

 Mötet med mentorn 
 Steget över tröskeln 

AKT 2 
 Tester, vänner, fiender 
 Närmande den innersta grottan 
 Prövningen  
 Belöningen 
 Vägen tillbaka 

AKT 3  
Återuppståndelsen  

 Återvändandet med elixiret  
	


